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реч аутора
У раду је представљен развој војне психологије, почевши од осамде
сетих година прошлог века па све до друге деценије двадесет првог ве
ка, на основу резултата научноистраживачког и стручног рада војних
психолога овог раздобља (докторске дисертације, магистарске тезе, уџ
беника, књиге, монографије, чланци и научна саопштења на симпозију
мима). Основни резултати развоја војне психологије представљени су у
објављеним радовима војних психолога у Центру за андрагошко-пси
холошка и социолошка истраживања (ЦАПСИ) у ЈНА, затим у Центру
за селекцију и класификацију људства у ЈНА, а највећи део анализе по
свећен је образовним и научним достигнућима психолога у сарадњи са
социол озима и андрагозима са Катедре друштвених наука, са Кате
дре војне андрагогије и психологије Војне академије, као и Одсека за
војну социол огију и психологију Инстит ута ратне вештине, односно
Инстит ута за стратегијска истраживања. Међутим, у монографији није
приказан опус психолошких радова из бивших и садашњих организа
цијских целина ВМА. То се односи на: Инстит ут за ментално здравље и
здравствено просвећивање ВМА, Инстит ут за примењену психологи
ју и менталну хигијену ВМА и Одељење за војну психологију ВМА. У
току истраживања нисмо користили радове Ваздухопловномедицин
ског инстит ута, као и појединачне научне подухвате психолога у дру
гим организацијским целинама Војске Србије и Министарства одбране.
Захваљујући подацима које смо добили од рецензента проф. др Десими
ра Пајевића, описали смо допринос Института за менталну хигијену и
примењену психологију ВМА и Ваздухопловномедицинског института
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у зачецима деловања. Појединачни истраживачки подухвати психолога
у другим организацијским целинама Војске Србије и Министарства од
бране приказани су учешћем у пројектима анализираних институција,
коауторством чланака, као и учешћем на симпозијумима.
Монографија садржи пет целина у којима је обу хваћено пет ис
траживачких периода развоја војне психологије: 1) од 1971. до 1980.
године; 2) од 1981. до 1990. године; 3) од 1991. до 2000. године; 4) од
2001. до 2010. године; 5) од 2011. до 2018. године. Основни критеријум
за класификацију наведених периода била је десетогодишњица опуса
психолошке мисли ради лакшег сагледавања њеног развоја. Изузетак
у погледу критеријума представља пети период развоја војнопсихо
лошке мисли, пошто се анализа овог периода односи на протеклих
осам година у текућој десетогодишњици. На тај начин лакше се уоча
ва напредовање или заостајање развоја психолошке мисли. Посебно
смо нагласили наставнички и истраживачки подухват психолога, ко
ји су део своје професион
 алне каријере провели у војним образовним
или научноистраживачким организацијама, нарочито на Војној ака
демији – инстит уцији која оспособљава будуће официре.
У монографији су приказани резимеи студија, садржаји уџбеника
и књига најистакнутијих војних психолога (Десимира Пајевића, Љу
бомира Касагића, Петра Шипке и Петра Костића), сажеци чланака
који су доступни на Српском цитатном индекс у, саопштења са науч
них скупова и наслови неких других психолошких радова. Предста
вљени радови доказују колики је допринос психолога, као и њихових
сарадника – андрагога и социол ога у развоју војнопсихолошке мисли
и утемељењу војне психологије као научне дисциплине у оквиру пси
холошких наука.
Аутори монографије имали су у виду ограничења с којима су се су
сретали у раду, а првенствено недостатак научних информација о раду
организацијских целина Војномедицинске академије, које су се бавиле
војном психологијом и својим резултатима дале значајан допринос раз
воју војне психологије. Монографија, осим теоријског значаја, поседује
и практични јер омогућава да се презентована сазнања користе у прак
тичној војној и широј делатности. Због тога је намењена првенствено
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наставницима и истраживачима у војнообразовним и војнонаучним
институцијама, али може да послужи и психолозима, старешинама и
осталим припадницима система одбране и Војске Србије, доприносећи
изградњи њених оперативних способности. Истовремено, може послу
жити и ширим академским круговима који се баве човеком у одбрани у
ратним и мирнодопским околностима.
Аутори монографије су проф. др Јан Марчек и доц. др Анита Пе
шић. Професор Јан Марчек је пуковник у пензији, вишегодишњи
наставник андрагогије, истраживач и начелник Одсека за војну со
циологију и психологију Инстит ута ратне вештине, као и сарадник
на заједничким пројектима војних психолога и андрагога са Катедре
војне андрагогије и психологије на Војној академији. Био је дирек
тор Инстит ута за стратегијска истраживања, а затим руководилац
постдипломских студија. Руководио је тимом за израду студијских
програма и акредитацију Војне академије и Универзитета одбране.
Од оснивања Универзитета одбране у Београду, па до пензионисања,
професор Марчек обављао је дужност проректора за квалитет и раз
вој Универзитета одбране. Сада ради као професор Методологије на
учноистраживачког рада на Факултету за пословне студије и право
Универзитета „Унион – Никола Тесла” у Београду. Др Анита Пешић,
научни сарадник и доцент, запослена је од 2006. године у Институту
за стратегијска истраживања Одсека за војну психологију и андраго
гију. Тренутно је руководилац пројекта у Одељењу за студије одбране
Инстит ута и наставник Војне психологије на Војној академији Уни
верзитета одбране у Београду.
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